
PREU IVA INCLÒS

4,5 €                                                                                                                                 

2 €/u

1 €/u

1,5 €/u                                                                                                         

1,2 €/u

6,5 € 
                                                                                                           

16 €

2 €

ENTRETENIMENTS

Patates degustació farcides de salsa brava i all i oli                                          

“Chupa-Chup” de Brie, sobrassada de Mallorca i mel de flors

Croqueta casolana de pollastre de pagès

Croqueta vegana de ceps                                                                                                      

Filet d’anxova del Cantàbric 00

Steak Tartar de filet de vedella amb emulsió de mostassa i anxova 

Pernil ibèric d’aglà al tall D.O. Guijuelo             

Torrada de pa de pagès de forn de llenya amb tomàquet de  
penjar i all sec o baguette de pa sense gluten

ENTRANTS

Tomàquet de pagès, ventresca de tonyina, ceba de Figueres i olives 
Arbequines   

Tàrtar de salmó i alvocat amb amaniment de mostassa Antiga

Graellada de verdures i hortalisses a la brasa amb salsa Romesco

Ous ECO de Calaf ferrats amb “puntilla”, patates fregides, pernil  
d’espatlla ibèrica i foie 

Spaguetti de pasta fresca Alle Vongole (cloïsses, allet, julivert i vi blanc) 

Canelons de tres carns rostides gratinats amb formatge i beixamel

Cargols Bové a la Llauna amb les nostres salses

Escudella barrejada tradicional amb galets i pilotetes de carn d’olla

7 €

 
9,5 €

8 €

7,5 €

 
9 €

6 €

13,5 €

6,5 €

ESTACIÓ

TAKE AWAY 
Carxofes del Prat arrebossades o a les brases

Pèsols del Maresme amb ou ECO a 65º i papada a baixa temperatura

Cap i Pota amb faves tendres

Calçots de Valls a la brasa amb la nostra salsa Romesco

Trinxat de La Cerdanya amb botifarra negra i rosta de cansalada

6,5 €

10 €                                                                                                                                 

9,5 €                                                                                 

12 € 

6,5 €



LA NOSTRA CUINA

13,5 €

11 €

9,5 €

8 €

7 €

1,5 €

12 €

13 €

11 €

13,5 €

13 €

9,5 €

10,5 €

4 €

4,5 €

4,5 €

4 €

                                                                                                                                

                                                                                                                                                      

A LA BRASA 

Costelles i mitjanes de xai de Terol

Entranya de vedella - Tall argentí 250 gr.

Els peus de porc de Can Vador

Botifarra artesana de Vallromanes amb un punt de pebre negre

Cuixa / Pit de pollastre de pagès

Acompanyament en totes les carns 

All i Oli, Romesco, Ximixurri, Mostassa Antiga o Dijon

EN CAS D’INTOLERÀNCIA O AL·LÈRGIA COMUNICAR-HO AL NOSTRE PERSONAL

Calamarsets de platja encebats amb escalunyes, tomàquet sec i pèsols llàgrima

Bacallà al forn en sofregit de picada de fruits secs, all i bitxo

Caneló de rap i gamba napat amb crema de crustacis

Pop a la brasa amb patates confitades i all i oli de pebre vermell de La Vera 

Paella marinera amb sípia, marisc i gamba vermella

Cassoleta de bolets d’estació, carbassa, espinacs, foie i salsa de rostit

Hamburguesa de vedella a la brasa, Brie, pernil ibèric i ceba caramel·litzada

LES CARNS DEL VADOR

POSTRES

Pastís de formatge cremós, galeta i canyella

Quatre Pecats de xocolata - Pasta fil·lo fornejada envoltant la trufa de xocolata

Caneló de mel i mató napat amb praliné de nous i avellanes

Poma Fuji de Girona al forn farcida de crema catalana caramel·litzada


